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KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE
LAHINGUKOOLI PÕHIMÄÄRUS
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (edaspidi õppeasutus) Lahingukool on õppeasutuse
struktuuriüksus, mis tagab õppeasutuse ülesannete täitmise käesoleva põhimäärusega
sätestatud korras.
1.2. Lahingukooli ingliskeelne nimetus on Non-commissioned Officer School.
1.3. Lahingukoolil on omanimeline lipp ja embleem.
1.4. Lahingukool asub Võru linnas. Lahingukooli postiaadress on Kose tee 3a, 65603 Võru.
2. LAHINGUKOOLI EESMÄRK JA PÕHIÜLESANNE
2.1. Lahingukooli eesmärk on valmistada ette professionaalseid ja demokraatlikke väärtusi
austavaid sõjaväelisi juhte Kaitseväele ja Kaitseliidule.
2.2. Lahingukooli põhiülesanne on korraldada õpilaste ja kursuslaste õppetööd, teenistust ja
isamaalist kasvatust.
3. LAHINGUKOOLI JUHTIMINE JA STRUKTUUR
3.1. Lahingukooli juhib Lahingukooli ülem, kes allub vahetult õppeasutuse ülemale.
3.2. Lahingukooli ülemal on õigus anda oma pädevuse piires teenistusalaseid käske
Lahingukooli liikmeskonnale.
3.3. Lahingukooli ülema äraolekul asendab teda Lahingukooli ülema ametijuhendis määratud
sõjaväelise auastmega ametikohal asuv tegevväelane või õppeasutuse ülema poolt
määratud tegevväelane.
3.4. Lahingukooli ülema teenistusülesanded, õigused ja vastutus on määratud Lahingukooli
ülema ametijuhendiga.
3.5. Lahingukooli ülemat toetab igapäevastes tegevustes ja kasvatustöös Lahingukooli
veebel, kes allub vahetult Lahingukooli ülemale.
3.6. Lahingukooli otsustuskogu on Lahingukooli õppenõukogu, kes on ühtlasi ka õppeasutuse
ülema nõuandev organ ning kelle koosseis ja tegevus sätestatakse õppeasutuse ülema
kinnitatud õppenõukogu töökorras.
3.7. Lahingukooli liikmeskonna moodustavad õppeasutuse töötajad, kellele ameti- või
tööjuhendiga määratud teenistus- või töökohaks on Lahingukool, samuti Lahingukooli
vastuvõetud õpilased ning kursuslased (edaspidi õppurid).
3.8. Lahingukooli allstruktuuriüksused (edaspidi allüksus) on:
3.8.1. staabigrupp;
3.8.2. kutseõppegrupp.
3.9. Lahingukooli allüksused tagavad Lahingukooli ülesannete täitmise käesoleva
põhimäärusega kehtestatud korras.
3.10. Allüksust juhib allüksuse ülem, kes allub vahetult Lahingukooli ülemale.
3.11. Allüksuse ülema äraolekul asendab teda allüksuse ülema ametijuhendis määratud
sõjaväelise auastmega ametikohal asuv tegevväelane või õppeasutuse ülema poolt
määratud tegevväelane.
3.12. Allüksuste isikkoosseisu teenistus- või tööülesanded, õigused ja vastutus määratakse
ameti- või tööjuhenditega.
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4. LAHINGUKOOLI ÜLESANDED
4.1. Staabigrupi põhiülesanne on Lahingukooli igapäevase teenistuse ja õppetöö
korraldamine. Põhiülesande täitmisel staabigrupp:
4.1.1. planeerib Lahingukooli tegevust ja väljaõpet kehtivate õppekavade ning käskude
alusel koostöös teiste õppeasutuse ja Kaitseväe struktuuriüksustega ning osaleb
õppeasutuse aastakäsu väljatöötamisel;
4.1.2. järgib haridust reguleerivaid õigusakte ning koostab ja valmistab ette nende alusel
õppekorralduslikke dokumente;
4.1.3. valmistab ette ning väljastab kutseharidust ja täiendusõppe läbimist tõendavaid
dokumente ning peab nende üle arvestust vastavalt kehtivatele õigusaktidele;
4.1.4. haldab õppetööga seotud andmebaase ja õppeinfosüsteeme;
4.1.5. korraldab Lahingukooli õppetöö tagasisidestamist, aruannete koostamist ja haldamist;
4.1.6. registreerib ja väljastab õpilaspileteid vastavalt kehtivatele õigusaktidele;
4.1.7. korraldab ja viib läbi Lahingukooli kursustele sisseastumiskatsed;
4.1.8. korraldab Lahingukooli julgeolekualast tegevust;
4.1.9. korraldab Lahingukooli administratiivset tegevust;
4.1.10. koostab ja haldab Lahingukooli eelarvet ja osaleb õppeasutuse eelarve
väljatöötamisel;
4.1.11. toetab Lahingukooli ülemat Lahingukooli tegevuse üle järelevalve teostamisel;
4.1.12. korraldab Lahingukooli sporditegevust ja osalemist spordivõistlustel koostöös teiste
Lahingukooli ja õppeasutuse allüksustega;
4.1.13. täidab teisi õigusaktidest tulenevaid või Lahingukooli ülema pandud ülesandeid.
4.2. Kutseõppegrupi põhiülesanne on õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja läbiviimine.
Põhiülesande täitmisel kutseõppegrupp:
4.2.1. planeerib kehtivate õigusaktide ja väljaõppeplaanide alusel Lahingukooli
instruktorkoosseisu tegevust;
4.2.2. korraldab ja kontrollib Lahingukooli igapäevast õppe- ja kasvatustööd kaasates sinna
õppejõude Kaitseväest ning teistest õppe- ja ametiasutustest;
4.2.3. osaleb Lahingukooli väljaõppeplaanide koostamisel;
4.2.4. korraldab Lahingukoolis õppematerjalide ja -vahendite koostamist ning arendamist;
4.2.5. osaleb õppeasutuse ja Kaitseväe väljaõppe arendamises.
4.3. Muude ülesannete täitmisel Lahingukool:
4.3.1. korraldab Lahingukooli dokumendiprojektide ettevalmistamist;
4.3.2. esitab ettepanekuid Lahingukooli tegevust käsitlevate või sellega seotud eelnõude
kooskõlastamisel;
4.3.3. teeb ülesannete täitmiseks koostööd teiste õppeasutuse struktuuriüksustega,
Kaitseväe struktuuriüksustega ning muude õppe- ja ametiasutustega;
4.3.4. täidab teisi õigusaktidest tulenevaid või õppeasutuse ülema pandud ülesandeid.
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